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Óptica Lucas
Castelo Branco
Telef. 272 344 115

Sertã
Telef. 274 809 051

/Optica-Lucas

www.opticalucas.pt

• Prótese Fixa e Removível
• Implantologia • Ortodontia

Clinica Médica e Dentária Manuela Micaelo
Reumatologia

Andreia Cabrito
Terapeuta da Fala

Rua Conselheiro Albuquerque, 13 R/c Esq. CASTELO BRANCO
 272 323 842  •  964 700 618  •  dentbril@gmail.com

Acordos: C.G.D., Medis, SAMS/
Quadros,Multicare, SPLIU, 
Acoreana, Interpass, Real 

Seguros, Zurich Maxicare, ACP, 
Cartão Jovem

Sofi a Lourenço
Psicologia Clínica

Sandra Paulo
Medicina Dentária

Ernesto Rocha - Acupuntura

Loja 1: Rua Stº. António • Loja 2: Cruz do Montalvão CASTELO BRANCO
Tel.: 272 331 243 • 272 340 280 • fsilvajpl@gmail.com.

FAÇA-NOS UMA VISITA.
Tel: +351 272 344 559; +351 272 247 277 - Telm: +351 917 203 570

Zona Industrial. Rua J, Lote 7 - 6000-459 Castelo Branco

• Carnes • Peixes • Mariscos • Legumes • Bacalhau 
Sempre artigos das melhores 
origens aos melhores preços

21 €  c/ do Papel digital GrÁtis
ligue 272 321 357
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seja diferente,
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Efectuamos todo o tipo de reparações;
.eletricidade .canalização .pintura .pavimentos e 
paredes .limpezas escadarias/escritorio/obras/

habitação .outros trabalhos de construção 
.telecomunicações 

Rua Sr.ª de Mércoles Tel.: 960 123 161 C. Branco
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CASTELO BRANCO
Tel./Fax: 272 341 970 
Telm.: 934 441 595

Rua Rodrigo Rebelo nº 12 R/c
e-mail:info@mcaio.pt

Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco

PARCERIA
Clínica Médica Dentária M.Caio

CASTELO BRANCO
Tel./Fax: 272 326 100 
Telm.: 934 441 595

Rua J. A. Morão nº 34 R/c
IDANHA A NOVA:  Hospital Dr. Aprigio Meireles

Rua Heróis do Ultramar
Tel./Fax: 277 200 020 Telm.: 934 441 395

Acordos: ADVANCECARE, MULTICARE (PT), MÉDIS (CTT), 
ADSE, ADM, ADMG, PSP, CGD, CHEQUES DENTISTAS

- ORTODONTIA
- PERIODONTOLOGIA
- PRÓTESE FIXA E
  REMOVÍVEL

www.mcaio.pt

SERVIÇOS Clinica Dentária

- CIRURGIA ORAL
- IMPLANTOLOGIA
- ODONTOPEDIATRIA
- DENTISTERIA ESTÉTICA

Rua Srª. da Piedade, Lote 3A  Sala 5 - C. Branco
272 344 887 - 964 521 352 (socuida@gmail.com)

Consultas a partir das 14H30

Socuida Ld.ª
Drª. Luísa Adriano ------------ Clínica Geral
Dr.  Carlos Gomes ------------ Ginecologia / Obstetrícia
Dr.  Júlio Fernandes ---------- Clínica Geral
Drª. Alexandra Nunes -------  Psicoterapia
Dr.  Plamen Naidnov -------   Endocrinologia / Diabetes
Drª. Cecília Caetano ---------  Ginecologia / Obstetrícia
Dr. João Araujo----------------- Osteopatia
Drª. Rita Bispo ----------------- Nutrição Clínica
Drª. Filipa Santos --------------Clínica Geral

DESTAQUE

Ginecologia e 
Obstetrícia
Dr. Mário Dionísio

Gravidez e Parto
• Consultas com meios de diagnóstico (ecografi a 
e registo cardiotocográfi co)
• Parto na IDEALMED 
- Unidade Hospitalar de Coimbra
• Equipa disponível 24 horas 
(anestesia, pediatria e enfermagem)
• Conforto e segurança 
para a mãe e o bebé
• Convenção com a ADSE, 
outros subsistemas e seguros

Ginecologia
• Consultas
• Cirurgias 
• Cirurgia Endoscópia com Ligasure

+Info: centromaternoinfantil@idealmed.pt
CLÍNICA DA MULHER
Rua Conselheiro Albuquerque, N.º 4 R/C Direito 
6000-161 Castelo Branco Telef. 917 804 904 
www.facebook.com/clinicadamulher.pt
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A Câmara de Castelo 
Branco tem a decorrer o 
concurso público para a re-
qualifi cação da Quinta do 
Moinho Velho, onde será 
instalado o futuro Centro 
de Oportunidades Sociais 
de Castelo Branco. O in-
vestimento é de cerca de 
2,5 milhões de euros. A in-
tervenção naquele espaço 
será global e passará pela 
recuperação dos imóveis 
existentes e de toda a área 
envolvente.
A zona de intervenção des-
te projeto é de 2,2 hectares, 
enquanto que os edi�ícios 
a intervencionar têm uma 
área total de 1390 metros 
quadrados. 
O anúncio do concurso 
público foi feito pelo pró-
prio presidente da Câmara 
de Castelo Branco, Luís 

2,5 milHÕes de eUros de inVestimento

Moinho Velho está em concurso
soCiAl O concurso público para a requalifi cação da Quinta do Moinho Velho já foi lançado. A obra custa cer-
ca de 2,5 milhões de euros.

Correia, no decorrer da 
inauguração da última edi-

ção da Feira Social IN, em 
Castelo Branco, que se re-

alizou entre sexta-feira e 
domingo.

A grande novidade é que 
também a Tapada dos Co-
deços, que circunda as tra-
seiras da quinta e que hoje 
se resume a uma rua sem sa-
ída, vai fi car ligada ao Bair-
ro do Cansado. O projeto 
prevê ainda a requalifi cação 
do largo do Bairro Disco de 
Cima e do aparcamento de 
camionetas.
Em declarações ao Recon-
quista, o autarca explica que 
“com este projeto pretende-
se a criação de uma equipa 
com competências para 
potenciar a capacitação de 
pessoas em risco de exclu-
são social, com o objetivo 
de se tornarem agentes da 
mobilidade social”.
Diz o autarca que esta apos-
ta passa também por per-
mitir que a partir do novo 
Centro de Oportunidades 
Sociais “essas pessoas pos-
sam criar o seu caminho 
para se autonomizarem, 

quer pessoal, quer profi s-
sionalmente”. Luís Correia 
acrescenta que “esta inter-
venção de âmbito social 
será articulada com as redes 
sociais locais”.
De acordo com a memó-
ria descritiva da obra, a 
intervenção nesta quinta 
vai ser feita a vários níveis 
e pressupõe “trabalhos em 
espaços verdes e espaços 
pavimentados no interior 
da quinta, incluindo a va-
lorização do miradouro e 
a consolidação das ruinas”. 
Além disso, os edi�ícios 
serão requalifi cados. A casa 
principal acolherá o Centro 
de Oportunidades Sociais. 
Surgirão ainda nos outros 
edi�ícios uma receção, sani-
tários, uma sala para proje-
tos educativos e um espaço 
multiusos. Será também 
criado um bar/cafetaria e 
recuperado o edi�ício da 
igreja.

João Carrega
joao.carrega@reconquista.pt

António Fernandes vai to-
mar posse como presidente 
do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, dia 10 de 
maio, pelas 15H00, no au-
ditório dos serviços centrais 
da instituição. Isso mesmo 
confirmou ao Reconquis-
ta o novo presidente do 
IPCB, a quem o presidente 
cessante, Carlos Maia, dará 
posse.
Na mesma cerimónia irão 
também tomar posse os 
seus vice-presidentes, sen-
do que António Fernandes 
prefere não anunciar, para 
já, os seus nomes. Em de-
clarações ao Reconquista, 
António Fernandes diz que 
“os desafios são imensos. 
Há três questões centrais: 
sustentabilidade demográ-
fi ca - 40% dos alunos são 
oriundos da nossa região 
e temos que nos precaver; 
difi culdades orçamentais; 
e um desajuste de escala 

António Fernandes, o novo presidente do IPCB

institUto PolitéCniCo de CAstelo brAnCo

António Fernandes toma posse a 10 de maio
edUCAçÃo O novo presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco toma posse dia 10 de maio. António 
Fernandes sucede a Carlos Maia no cargo.

no IPCB. Há cursos que 
funcionam com poucos 
estudantes e temos que 
melhorar os nossos níveis 
de efi ciência”.
António Fernandes fala 
numa reorganização da ins-
tituição, para “a qual vou es-
timular toda a comunidade, 
para que possamos ter um 
Politécnico mais efi ciente 
e efi caz, com melhores for-
mações e projetos”.
No entender do novo presi-
dente do IPCB, essa reorga-
nização não pode ser feita 

de “cima para baixo, mas 
sim a partir da base para 
o topo. Falo por exemplo 
de áreas de formação e de 
formações que hoje estão a 
funcionar em escolas dife-
rentes, mas entre as quais 
existe uma grande proximi-
dade”. António Fernandes 
lembra que “é cada vez mais 
di�ícil limitarmos cada uma 
das escolas em termos da 
sua abrangência de atuação. 
Isto significa que temos 
que perceber essas proxi-
midades e em função disso 

promover uma reorganiza-
ção. Caberá ao presidente 
do IPCB estimular essa 
refl exão e esse pensamento 
crítico e organizar grupos 
de trabalho. Mas, caberá ao 
Conselho Geral apoiar uma 
nova organização e vertê-la 
numa revisão estatutária”.
António Fernandes foi vice-
presidente de Carlos Maia 
no mandato que agora ter-
mina e venceu as eleições 
realizadas dia 22 de feve-
reiro, somando 13 votos, 
contra 11 do candidato 
Valter Lemos. 

PlAno Depois das elei-
ções, António Fernandes 
disse ao Reconquista que 
apresentou o seu projeto 
de “forma séria e tranquila” 
e recorda o diagnóstico que 
fez “para a instituição, em 
dezembro de 2017, e que 
independentemente dos 
resultados seria um docu-
mento que fi caria sempre 
para o IPCB. Agora importa 
verter o meu programa de 

ação num plano estraté-
gico”.
Já ao Reconquista e em 
entrevista que serviu de 
anúncio da sua candida-
tura, António Fernandes, 
ainda na condição de can-
didato, enunciava algumas 
linhas de atuação e algumas 
preocupações, como “a ne-
cessidade de ser dada uma 
constante atenção à capta-
ção de alunos. Isto apesar 
de no presente ano letivo 
terem entrado na institui-
ção 1400 novos alunos. O 
Instituto Nacional de Esta-
tística prevê, relativamente 
à população residente em 
Portugal com 18 anos, a 
redução de 1% entre 2019 
e 2023 e 9% entre 2019 e 
2027. Na análise confi nada 
à região centro, a redução 
assume-se mais preocupan-
te, chegando a 3,5% e 15%, 
entre 2019 e 2023 e 2019 
e 2027, respetivamente. No 
interior da região centro, a 
preocupação é ainda maior, 
particularmente quando 

uma grande percentagem 
dos estudantes do IPCB é 
oriunda desta região. Além 
disso, as políticas nacionais 
para a promoção da cap-
tação de novos estudantes 
por instituições de ensino 
superior do interior não 
têm sido sufi cientes,”, ex-
plicava.
António Fernandes falava 
também das contingências 
orçamentais. Ao nível da 
oferta formativa, António 
Fernandes disse ser neces-
sário atuar em duas frentes 
distintas, mas complemen-
tares: “por um lado, efetuar 
uma análise cuidada da 
oferta formativa colocada 
a concurso (em especial 
no caso dos CTeSP) e por 
outro continuar o trabalho 
de reorganização científi-
ca e pedagógica visando a 
racionalização e aumento 
da efi ciência dos recursos 
humanos e técnicos (ocu-
pação de salas, uso de equi-
pamentos, climatização de 
espaços, entre outros)”.

A antiga Quinta dará lugar ao Centro de Oportunidades Sociais


